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Backup & Restore 

انکل زانیاریهگهی پێشوو لهویندوز بو شێوه وهراندنهگه  

 

؟ چیه  Backup  & Restore 

گشت  کات کهفایلێک دروست ده م کردارهگری. ئهت دهکهویندوزه گرتنێت له ک وێنهوه بریتییه  DVD کانی زانیاریه

ل گهله کرداره مه، ئه کانی توش ی تێدایهتا ویندوز و فایله، هه تی تێدایهکهرهکومپیوته . کهـیه   DVD گشت  کهــه

Backup بو وهگوازرینهکانت دهزانیاریه کاتی دروستی کات ، لهکارده  

 : Backup  یــان Restore تی دروست کردنی ش چونیهمهئه   

 



 

Control Panel\System and Security\Backup and Restore 

 

Create system repair disk بکه   کلیک له

ت. کهرهر کومپیوتهسه ک بخهیه  CD یان   DVD دواتر 

ناوی  بچێته ته  Backup فایله  وهبو ئه  

:یهم شێوهپاشان به  



 

بکه  Create disk  دواتر کلیک له  

وێت :کهردهبوت ده ش شێویهپاشان به  

 

کههدیڤیدییـان  سیدیناو  بێتهده کوپی کهبیت و فایلهواو دهتا ته رێ بکهچاوه  



 

Repair Computer 

رکومپیوتهی وهچاکردکنه  

 

؟ چـیـه  Repair 

........ندێ  کێشهر ههبهین لهکهمان فورماتی دهکهرهکومپیوته ئیمه یهر .زور ههی کومپیوتهوه. چاکردنهوهچاکردنه واته  

انی ویندوز کاتێ کتی فایلهتایبهبه کرێت . وهری بو دهسهکان و پاشان چارهدوای کێشه ران بههگه ش بریتیهم کردارهئه

. وێتکهمان دهس ویندوزکهش زیان بهمهکان، بهرچووهسهبه رنامهیان به وهن ڤایروسهالیهله وهسرێنهده  

 

ر :کردنی کومپیوته  Repair تیچونیه   

Format ــه سیدی   تا پێویستمان بهرهسه    

 

سیدی. وهیان خویندنه         CD-ROM ناو بو چونه کیبورد بکه ست لهده   

................. رێکهچاوه  



 

.وهکرێتهت بو دهیهم شێوهبه  

 

:بکه  Next کلیک له 

یان........مهدواتر ئه  

 کلیک له Repair Your Computer بکه 



 

 

 

کانی ویندوز تی دانی کێشهبو یارمه می کارپێکاری خوت دیاری بکهسیسته  

: بکه Next کلیک له 

 

 



: بکه  Startup Repair رسهدواتر کلیک له  

 

.....................روانبهچاوه  

 

 

ح لهسه  Select a system image بکه   

: بکه Next کلیک له 



 

: بکه  Restart now and Check for problem دواتر کلیک له 

 



 

نجام درائهت هوتو کارهرکهکی سهیهشیوهواو  بهته  

 

 
Safe Mode 

کانی درایڤرێکخستنی فایله  

 

؟ چـیـه  Safe Mode  

مان کهرهاکرا کومپیوتهیله مان داگیرساوهکهرهبێت کاتی کومپیوتهدروسته و کاتهش لهم کردارهواته شێوازێکی بێترس !! ئه

بیت.واو دهیان ته، یان وزه واو نیهکان کاتێ پاتریان تهت الپتۆپهتایبه، بهوهکوژیتهده  

ین.بکه  Safe Mode  کات کهداوامان لیده وهو کاته. لهوهیکوژێنینهده وهرهی پاوهگمهدوو  ر لهیان هه  

 

کردن :  Safe Mode تی چونیه   

..... ویتکهردهده یهم شیوهوا دوای داگیرساندنی بهئه کرا کوژاوهیه کامن لهرهکاتێک کومپیوته  



کات :ده  Safe Mode داوای    

 

مان کرد.....................  Safe Mode ی کلیک لهوهدوای ئه   

بیت................واو دهتا ته رێکهچاوه  

 

 



وه:کریتهده یهم شێوهمان بهکهرهدوتر کومپیوته  

 

واو .و ته وهارت بکهتدوتر رێس  

Windows Update 

تکهزهویندهوی نوێ کردنه  

 

  Windows Update ؟   چـیـه 

کانی ویندوز . ری کێشهسهبو چاره یهمش سوودی زوری ههت ، ئهکهرهوی کومپیوته. نوێ کردنهوهنوێ کردنه له بریتییه

کی گشتی.یهشێوه م . بهکانی سیستهی گشت فایلهوهنوێ کردنه  

 

Update کردن : تی ش چونیهمهئه   

  Start برو بو     

Windows Update    بنووسه 



 

Check For Update بکه:    کلیک له 

 

Control Panel\System and Security\Windows Update 



 

بێت..................واو دهته کهه Update تا رێکهچاوه  

 

: ی بـکـه  Install  دواتـر  

 

ریستارت بکهواو بو ته کهی ئینستاڵهوهدوای ئه  



 

 

یتکرا !!پدهرکوتوی ئهسهبه  

Active Windows [ Windows Loader ] 

گشتی چاالک کردنی ویندوز به  

 

؟  چاالککردنی ویندوز چیه  Activate 

 ی کهرنامانهبه وزیاتر ئاشنابوون به بێتهش دهمهکات ئهت کار دهواوهته ت بهکهویندوزه چاالک کردن واته له بریتییه

م، کانی سیستهل کێشهگهله وههوتنر ویندوز و دور کهسهنێت لهدایده  

دوو جور : کریتهو دهکتیڤ کردنهم ئهئه  

ت کهویندوزه تی بهی تو فورماوهو کاته، لهرهسهی لهکهرهبهکرێت کاتێ سێریاک نهده وهرێگای سیدی فورماتهم / لهکهیه

یت.کهده  



کاتێ ئینستاللی      واو بوون لێی بهکانی فورمات و تهربوونی قوناغهکرێت دوای تیپهده وهکهیهرنامهرێگای به م / لهدووه

یت.کهیت و دوای ریستارتی دهکهده Windows Loader ک یهرنامهواوی. دوای بهته   

 

کتیڤ کردن :تی ئهچونیه  

 ئێستا Install   بکه 

 

بێت.................واو دهتا ته رێ بکهچاوه  

: بکه  Restart دواتر  



 

 

کتیڤ کراوه.زانی ئهده یهم شێوهدواتر به  

 

 Control Panel\System and Security\System 



Check Disk 

کانی ناو هارد دیسکرێکخستنی فایله  

؟ چیه  Check disk 

ت بدات بو کهتی ویندوزهتوانێت یارمهکی گشتی ئهیهشێوه . به   Hard Disk کانی رێکخستنی فایله واته   

 خێراکردن.

 

:فێرکاری   

 : CMD  بنووسه  Start تا برو بورهسه  

 

 



:ر بکهنتهئه    Chkdsk    بنووسه کهناو دوسه دواتر له 

 

 

....................رێ بکهچاوه  

 

واو بوته  



chkdsk c:/r  ر بکهنتهئه    دواتر بنووسه 

 

ت رێستارت بکهکهره، پاشان کومپیوتهلبژێرههه  Y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disk Clean 

کانخاوێنکردنی دیسکه  

؟  چـیـه  Disk clean 

زێت .بهل ویندوز دا دادهگهلهکی خێرا ، یهشێوه کان بهزیاده فایله ر لهکومپیوته وهخاوێنکردنه له بریتیه  

 

تی کارپێ کردنی :چونیه  

.وهینهکهخاوێن ده    C  هاردی ئێستا ئێمه بو نموونه  

My Computer  برو بو  

   کلیک له Properties   بکه 

Dive C 

 



: وهکرێته، بوت ده یهم شیوهپاشان به  

ش ی به له General کلیک له  Disk Cleanup  بکه   

 

...........روانبهستی پێکرد........... چاوهده  

 



:کان بدهگشت خانه ح لهسه  

 

 OK بکه

 



   کلیک له Delete Files بکه 

 

و واو بو ته  

 

 

Create Partition 

 دروست کردنی پارتیشن

؟ پاتیشن چیه  

ت کهرهدانانی هاردیسکیک بو کومپیوته له بریتییه  

: یهمانهست لهبهمه  

 



کانی خوت تیایدا .کان و زانیاریهلگرتنی فایلهکاردێن بو ههش بهمانهئه  

سووده ر بهرانی کومپیوتهبێ بو گشت کارپێکهیان ههمهرێک ئهموو کومپیوتههه پێویسته  

 

کردن:  Partition تیچونیه  

 

شنێکی نوێ.........ربینی بو دروست کردنی پارتیی لێ دهبارهوێت قهتهده که کان بکهپاتیشنه کێک لهر یهسهکلیک له  

 

 

..............چاورێ بکه  

 



 

ویت.کهردهت بو دهمهدواتر ئه  

نێیتگیگابایت بوی دایده 12ئێستا  ، بو نموونه کهدابنی بو دروست کردنی پارتیشنه بارهی قهژماره  

 

 دواتر وای لێ دێت کلیک له New Simple Volume بکه 

 

 

   کلیک له Next بکه 



 

توانی دایبنێیمتر بێت دهکه 12631و بیت لهنها ئهزوی خوت. تهئاره ی بگوری بهکهبارهتوانی قهئه تو لێره  

 



 

G ئێستا  دابنێ، بو نموونه کهپیتێک بو پارتیشنه   

 

یت !!یک بکهلهنابێت هیچ هه ئاگاداری جونکه ، بهنجام بدهش ئهنگاوانهم ههئه  

 

 



  دواتر  Finish بکه 

 

 

وتوی دروست کرار کهسهبه  

 

واو بوو ته  

 

 



 

 
 

 

Blue Screen 

ری کومپیوتهشین بوونی شاشه  

 

؟ چیه  Blue Screen 

: مهک ئه، وه شین بوونی شاشه واته  



 

 هوکاری دروست بوونی ؟!

 

 دیسكپڕبوونی هار  -1

 ت كهر چوونی ویندۆزهسهبه -3

 تدا ،كهرهكۆمپیوته بونی ڤایرۆس له -2

 مسیسته ی فایلێكیوهش كردنهره -3

 .یهی ههیان كێشه ر چوهسهبه ك كهیهرنامهزاندنی بهدابه -5

 

تکهویندوزهبو خوت و  کێشه ببێته بێت کهیدادهند شتێکی پهچه له م هوکارهئه  

................کهکێشه ری سهچاره  

و باسمان کرد.شکانی تری پێوانه ک لهکرێت وهر دهسهچاره  Safe Mode ر بهش ههمهئه  

ویش مان باس کردووهیت ئهبکه  Repair بی بوو ئهر چاکنهر ههگهیانیش ئه  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Create a new User Account with Password 

ل پاسوردگهریکی نوی لهیوزهدروست کردنی   

 



یان کهر ئهن ههکاری بهێنس بهتوانی دوو کهئه سووده ش بهمهکاردێت ئهوهمی به کاونتێکی نوێ واتهدروست کردنی ئه

ن.ر بکهسهبێت و کاری لهتی خویان ههکاونتی تایبهئه  

 

تی دروست کردنی :ش جونیهمهئه  

User پاشان کلیک له  User Account  بکه Start بنووسه  بو  بره   

 

  کلیک له  Manage another account  بکه 



 

 

 كلیک له Create a new account بکه 

 

یه :م شێوهبه  



 

 

وتوی دروست کرا ..........رکهسهبه  

نێتئیستان پاسوردێک بوی دایده  

 

کان..............زانیاریه  



 

کاون ناوی ئه / بو گورینی 1  

 

/ دانانی پاسورد 3  

 

کهکاونتهر ئهی سه/ گورینی وێنه 2  

 

کهکاونتهی ئهوه/ سرینه 3  

 

کاونتیکی تر ند ئه/ دروست کردنی چه 5  

 

 



 

 

 

 

/ 3 .ی دروست مان کردووهکنتهو ئهر ئهسهستین بو دانانی پاسورد لهلدهئستا هه  

 



 

دانراوه کهپاسسوردهئێستا  یر بکهسه  

 

 

 

 

 



Create a Portable Software 

بلرتهی پورنامهدروست کردنی به  

؟ یبل چـیـهپورته  

کانی تر.رنامهبه .................. چاو له کی ئێحتیادهیهرنامهک بهیبل وهپورته  

یت !!ی ئینستاڵی بکهوهبێ ئه وهکریتهو خو دهی راستهر دروستی بیکهگهش ئهیهرنامهم بهئه  

 

 

: نموونه  

ئهرنامهم بهئه زێنیت . بو نموونهداببه وهرنێتهنتهرێگای ئهکانی تر لهرنامهر تو بهگهئه  

Free download Internet Download manager 

رهێنانی گشت داتاکانییت بو دهئینستاڵی بکه داتێ . توش پێویستهت دهکهــه Setup وخو وا راستهئه    

ر.ر کومپیوتهسهی لهوهکه و خوێندنهرنامهبه  

ی ئینستاڵی وههداتی بێ ئت دهکهرنامهخو بهیبل راستهپورته یبل !! چونکهکانی پورتهرنامهل بهگهله ش جیاوازهمهئه

ربهێنیت .یت و داتاکان دهبکه  

 

اشترین و ئاسانترین ب ستین بهلدههه الم ئێمهکریت بهدروست ده وهکهیهرنامهند بههریگای چ یبل لهدروست کردنی پورته

کی تر .یهرنامهر بهیبل بوههی پورتهرنامهڕیاگ دروست کردنی به  

ی داتاکانی وهیبل و کوکردنهبو دروست کردنی پورته یههه  winRAR یرنامهبه ش پێویستت بهمهبه  

یبلپورته یت بهیکهده که کهرنامهبه  

زوی خوت رهئا وی بهکی ترت دهیهرنامهر بهجا هه ک من بیکهتوش وه یبلهپورته م بهکهک ئهیهرنامهر بهمن چون هه

.لبژێرههه  

تکههر ر کومپیوتهسهیبل ئینستاڵ کرابێت لهپورته یت بهیکهده ی کهرنامهو بهئه تێبینی / پێویسته  



winRAR    به یبلهی پورتهرنامهتی دروست کردنی بهچونیه 

ی وهی بو  خوێندنهتداتاکانیه پێویستیمان به ، چونکهو شوێنهئه چینهکوێ ئینستاڵ کراون ئه له کهرنامهداتاکانی به   

.کهرنامهبه  

C ر درایڤیسهکان لهرهی کومپیوتهزوربه بو نموونه  

 

Programs file    له

 



ی هولبژێرهکهرهیبل فولدهپورته یت بهوێت بیکهتهده ک کهیهرنامهو بهئه  

 

 

دواتر کوپی بکه ستنیشان بکهگشت داتاکان ده  

 



رێکی نوێ ناو فولده بکه  Paste  گشت داتاکان   

 

 

: یهم شێوهست بهبهمه  

 



winRAR ناو  بیکه وهکهیهموویان بههه وهدوای ئه    

Add to archive 

 

 

کدوای یه ک لهکان یهنگاوههه  

 



 

 

لبژێریتهه مهرناکهبه پێویسته بو یه   exe    کان پاشگریان بهرنامهتێبینی / گشت به 

 



 

 



 

 



 

یت .ئینستاڵی بکه وهئهبی  وهوخو کراوتهراسته کهرنامهن ئێستا بهیر بکهسه  

واوهیت تهرشوێنێکی کوپی بکهبو هه کهیبلهپورته رنامهتوانی بهتوش ئه  

 

هیوای سوود به  



How to Know Part Drived ? 

کراون ر پێناسهکانی کومپیوتهچون بزانانین پارچه  

 

؟ کراو چیه پێناسه  

یان .وهت بو خوێندنهییان بکهپێناسه پیویسته ن کههه ند پاچهردا چهکومپیوته عربی . له تعریفات به کراو واته پێناسه  

یان وهرنێتهنتهریگای ئه له یت پێوسیتهبکه ت پێناسهکهرهکومپیوته یێک لهوێت پارچهر بتهگهئه  

.  یهبازاری سیدی فروشان هه له ) س ی دی ( که  

 

لیم چون بزانین ؟!پێتان ده الم من لێرهبه  

.................نگاوانهم ههله  

 

   کلیک مان له که وهدوای ئه Manage   وهکریتهمان بو دهم بوکسهکرد ئه 



وهروونی شیکراوته مووی بهیبین ههک ئهوه  

 

 

 

 

 

 

 

 



Add album photo to Desktop background 

ری کومپیوتهر شاشهسهی وێنه بو لبومی وێنهدانانی ئه  

 

؟  چـیـه  Background ست لهبهمه  

ر (ی دێسکتوپ ) کومپیوتهر شاشهئ سهناکان یان وێنهی پشت ئایکووێنه واته  

 

: Desktop Background کان بو لبومی وێنهتی دادانی ئهچونیه    

Desktop بکه کهــه یر شاشهسهتا کلیکی الی راست لهرهسه   

یه :م شێوهبه  

 



 کاتێ کلیک مان له Personalize   وهکریتهمان بو دهم بوکسهکرد ئه 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Find All Data Of Windows 

کانی ویندوز ی گشت زانیاریهوهدوزینه  

 

؟ چیه  Data  

.وهزینهبتوانین بیان دو  وه یهمان ههکهویندوزهناو  له ی کهو زانیاریانهست هێننای گشت ئهدهبه له بریتییه  

 

یان :وهتی دوزینهچونیه  

msinfo32 بنووسه  RUN له 

 

 دواتر OK   بکه 



وهکان بدوزینهکوتای توانیمان گشت زانیاریه  

 

 

کموو الیهزور سپاس بو هه  

 

وتنرکههیوای سه به  


